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Vse dobro v letu 2016! 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 

HIGHER VOCATIONAL COLLEGE 
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BESEDA UREDNICE IN VSEBINA ČASOPISA 

BESEDA UREDNICE 

Pozdravljeni vsi bralci ŠUS-a 

Sem Karmen Konečnik, študentka Višje strokovne 

šole, program Ekonomist. Kot nova urednica sem se 

še posebej veselila prve izdaje našega časopisa v štu-

dijskem letu 2015/2016. 

Povabilo k sodelovanju pri urejanju in oblikovanju 
časopisa sem sprejela z veseljem. 

 

To je naš skupni časopis, vsi ga ustvarjamo, tako štu-

denti kot profesorji. Poskrbimo, da bomo nanj ponos-

ni. Vsakdo je dobrodošel s svojimi idejami, kritikami, 

komentarji ali prispevki, zato kar pogumno pišite na:  

karmen.konecnik32@gmail.com 

 

Skupaj bomo poskrbeli za aktualne in atraktivne vse-

bine znotraj starih in novih rubrik. Naj novo študijsko 

leto prinese nov delovni zagon, veliko kreativnih idej, 

obenem pa veliko veselja in radosti, da se bomo štu-

dentskih let še dolgo radi spominjali.  
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BESEDA RAVNATELJA 

 

Spoštovane študentke in študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec 
 

Einstein je sicer nekoč zapisal, da je čas relativen, a vseeno vsi skupaj ugotavljamo, da kljub vsemu zelo hitro 

beži in da je od vpisa k nam v višjo šolo v mesecu oktobru do danes minilo že tri mesece. 
Verjamem, da ste v tem času lahko opazili in spoznali, da imamo odlične pogoje za študij, druženje, raziskovanje 

in udeležbo v najrazličnejših aktivnostih v naši ustanovi in izven nje. 

 

Nenehno posodabljanje programov, tehnik in pristopa k študentom tako vam kot tudi nam omogoča, da je študij 

še bolj zanimiv, istočasno pa radovednost in ustvarjalni duh 

dopolnjujemo s strokovnimi ekskurzijami in gostovanji stro-
kovnjakov v šoli.  

 

Zelo sem ponosen na vas, študente, saj vsi aktivno sodelujete 

v najrazličnejših aktivnostih in tako skupaj s predavateljskim 

zborom gradite izobraževalni proces. 

 
Tudi letošnja Študentska skupnost je izredno delavna in 

ustvarjalna. Še vedno aktivno delujejo Klub diplomatov, 

Karierni center ter Izobraževalni center višje šole, kjer lahko 
pridobivate dodatna znanja in se udeležujete najrazličnejših 

brezplačnih predavanj in seminarjev, ki jih organiziramo za 

vas. 

 
Za vse, ki si želite svoje znanje še dodatno nadgraditi in pri-

dobiti mednarodne reference, je na voljo projekt Erasmus+, 

ki omogoča odhod v tujino, poglobitev znanja tujega jezika 

in izkušenj na mednarodnem področju. Letos izkušnjam iz 
projekta dodajamo odhod že druge generacije diplomantov v 

tujino, kar pomeni, da nismo pozabili na naše študente ob 

zaključku študija in jim na ta način pomagamo omogočiti 

hitrejše vključevanje v delovne oz. zaposlitvene procese.  

 
Spoštovani študenti in študentke, skupaj s predavateljskim zborom vam želim prijetno praznovanje in vstop v 

novo leto, ki naj vam prinese tiste stvari, ki jih resnično potrebujete in želite.     

               

            Ravnatelj VSŠ 
            mag. Samo Kramer 
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PREDSTAVITEV ŠTUDENSKEGA SVETA 
 
 
 

NINA KONTREC,  predstavnica 2. letnika programa Ekonomist 

Kdo sem? Nekateri me poznajo kot odbojkarico, drugi kot tisto, ki je živela v Ameriki, tretji vedo zame, ker me 

pozna prijateljičin prijatelj … Res je, da sem ljubiteljica odbojke, pozitive, sončnih ljudi, izzivov in pravičnosti. 
Kdaj pa kdaj sem tudi raztresena, zmedena, zasanjana. Kot vsi, imam tudi jaz nekaj šibkosti, pa 

tudi dobrih lastnosti, ki me delajo takšno, kot sem.  

Verjamem v to, da življenja ne smeš jemati preveč resno. Na svet je treba gledati z otroškimi 

očmi, kar pomeni z veliko upanja, radovednosti, pozitivnosti, drznosti in razigranosti. Ko odras-

temo, na to prevečkrat pozabimo. Tudi sama se moram velikokrat opominjati, saj se prepogosto 

od nas pričakuje, da smo, če ne že perfektni, pa skoraj brezmadežni. Pozdravljam konstruktivno 
kritiko, pa tudi željo po napredku, saj temeljita na želji za skupno dobro. Ne želim dajati praz-

nih obljub, niti biti najbolj priljubljena, želim pa, da veste, da se bom potrudila po najboljših 

močeh, da zastopam skupne interese študentov za dobrobit vseh nas in vseh naslednjih genera-

cij.  

Abraham Lincoln, 16. predsednik Združenih Držav Amerike, ki je naredil kopico pozitivnih sprememb znotraj 

države, med drugim tudi uzakonil razglas o ukinitvi suženjstva, je nekoč dejal: »Najboljši način predvidevanja 

prihodnosti je, če prihodnost ustvariš sam.« S citiranjem Lincolna želim samo povedati, da verjamem, da si z žel-
jami, priporočili in idejami lahko ustvarimo boljše pogoje znotraj naše izobraževalne ustanove. Začne se z malimi 

koraki… 

 

ANJA HRANJEC, predstavnica 1. letnika programa Poslovni sekretar 

V nekaj besedah predstaviti samega sebe, je ena težjih stvari, ki jih moram storiti. Do sedaj 

sem zato uporabljala osebno izkaznico - oziroma Facebook (kjer se opišeš z nekaj odgovori na 

že postavljena vprašanja).  

 
Ko sem pred dobrim mesecem prvič vstopila v razred pred nove sošolce v novi šoli, je bila 

moja prva misel »Joj, kako je sedaj vse drugače kot v srednji šoli«! Sledilo je spoznavanje 

sošolcev, profesorjev itd. Ko smo morali določiti kandidata/kandidatko za predstavnico, sem si 

mislila: »Samo mene pustite na miru in me ne mešajte tu zraven, kajti že v srednji šoli sem bila 4 leta predstavni-

ca dijaške skupnosti za naš razred.« Rezultat je bil na koncu ta, da sem ravno jaz to delo in odgovornost sprejela 
(zahvala gre mojim sošolcem) in se odločila, da bom poskusila kar največ in najbolje prispevati svoj delež. 

 
Ker sem zaključila SŠ za Predšolsko vzgojo, imam kar dar govora (saj sem ga pri praktičnemu izobraževanju v 

vrtcu potrebovala) in se tudi ne pustim kar tako brez tehtnega razloga odpraviti oz. zmesti. 
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NUŠA HOJAN,  predstavnica 2. letnika programa Ekonomist 
 
Le v nekaj besedah predstaviti samega sebe je ena izmed težjih stvari, ki jih moraš sto-
riti. Le v teh primerih se resno vprašaš ''Kdo sem?'' No, moje ime je Nuša in prihajam 

iz Slovenj Gradca. Pred vpisom v Višjo strokovno šolo sem obiskovala Gimnazijo 
Slovenj Gradec, nekateri tudi veste, da sem študentka drugega letnika. Med drugim 

sem ljubiteljica lenarjenja, živali, glasbe, druženja in zabave. Verjamem v načelo: kar 
bi moral narediti danes, stori jutri (bo že nekako), skratka, sem ''pesniška''. Sama mis-
lim, da sem poštena, prijazna, ne zelo natančna in predvsem vesela. Med odmori me 
lahko najpogosteje srečate zunaj. Sem komunikativna, vendar občasno sramežljiva. 

Rada spoznavam nove in zanimive ljudi in sem rada v družbi. Ne maram javnega nas-
topanja, rdečih luči na semaforju in hladne kave.  

 
Z letošnjim študijskim letom sem postala predstavnica študentov, moram reči, da je ta izkušnja zame nova in 

upam, da bom lahko učinkovito prispevala svoj delež.  
 
 
 

SERGEJA REK, predstavnica 2. letnika programa Ekonomist 

 Letošnje študijske leto sem se pridružila Študentskemu svetu in moja prva naloga je bila, da napišem ta opis za 

ŠUS. Z opisom sem kar naprej odlašala, saj se mi zdi, da sam sebe najtežje opišeš. 

Moj moto je »živi svoje sanje«. Verjamem, da če v nekaj verjameš, se za to tudi potrudiš in 

posledično se ti to tudi uresniči.  

Sem zgovorna, družabna, rada spoznavam nove ljudi, včasih pa tudi rada sanjarim in odta-

vam v nek svoj svet.  
Zelo uživam v branju dobrih knjig, poslušanju dobre glasbe in ob pitju odlične kave ali 

čaja. Prijatelji bi me verjetno opisali kot zelo živahno, včasih precej zmedeno in 

»odštekano« osebo.  

Sem odprte narave in rada pomagam ljudem, ki so v težavah.  

Kot članica Študentskega sveta želim pripomoči k dobremu počutju vseh na naši šoli. 
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 KARIERNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER NA VSŠ 
 

Ustvarite svojo kariero. 

Odkrijte svoje sposobnosti. 

Spoznajte zaposlitvene možnosti. 
 

Oglejte si predstavitveno stran na spletni strani šole in pridobite natančnejše informacije v programu MOODLE 
pod rubriko KARIERNI CENTER. 

 

Vaša vprašanja in prijave pošljite na elektronski naslov: sonja.smolar@sc-sg.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ponudbe poiščite na spletni strani Višje strokovne šole pod rubriko Izobraževalni center. 

 

           Vodja KC in IC 

           Sonja Smolar, univ. dipl. ekon. 
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ŠTUDENTOM PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA NA POT 
 

Letos odhaja na praktično izobraževanje v delovne organizacije petnajsta generacija študentov Višje strokovne 
šole Slovenj Gradec. Nekateri študenti se tega veselite, drugi niti ne. Kaj naj vam svetujem, da bo vsak od vas 

maksimalno izkoristil čas, ki je namenjen praksi in se čim več naučil? Ali je dovolj, da rečem, da vam praksa pri-

nese dragocene izkušnje ter vam pomaga pri iskanju zaposlitve po koncu študija? 

 

Zavedam se, da živimo v vedno bolj razdvojenem svetu. 

Še nikoli si ni bilo tako lahko pridobiti znanja kot danes, 

toda še nikoli ni bila odločitev, katero znanje je najpri-
mernejše in za poklic najbolj koristno, tako težavna in 

negotova. Dejstvo pa je, da se teoretična znanja vedno 

bolj prepletajo s praktičnimi izkušnjami, ki si jih študenti 

naših programov najbolj pridobivajo na praktičnem izob-

raževanju v podjetjih. Na praktičnem izobraževanju boste 

razvijali in utrjevali strokovne kompetence, kar vam bo 
omogočilo nadaljnji osebnostni in profesionalni razvoj. 

 
 
Z  novim letom 2016 boste študenti programov Ekonomist in Poslovni sekretar odšli na praktično izobraževanje v 

različna podjetja. Večina študentov si je do danes (december 2015) našla želeno podjetje in mentorja v podjetju, 
ki je za razvoj delovne identitete in samospoštovanja študenta izredno pomemben. Dober mentor pomaga  tudi pri 

odkrivanju novih talentiranih kadrov, ki  jih bo podjetje potrebovalo v prihodnosti. Za uspešno in kvalitetno prak-

tično izobraževanje so torej potrebni vsaj trije, to je mentor v šoli, mentor v delovni organizaciji in študent. 

 
Iz dosedanjih izkušenj kot mentorica in organizatorica praktičnega izobraževanja z veseljem ugotavljam, da je 

naše sodelovanje šola – študent – podjetje dobro, pravzaprav iz leta v leto boljše. Kot smo na začetku težko našli 

dovolj učnih mest za vse študente, danes mentorji v podjetjih sami pokličejo v šolo in izrazijo interes za izvajanje 

praktičnega izobraževanja. 

 
Prepričana sem, da se boste tudi vi, nova generacija študentov, uspešno vključili v poslovna okolja. Svetujem 

vam, da čas do odhoda na praktično izobraževanje izkoristite tudi za to, da razmislite, kakšna so vaša pričakovan-
ja in česa se želite naučiti, da boste maksimalno izkoristili čas, ki je namenjen praksi. To je tudi odlična prilož-

nost, da ugotovite, kaj želite v prihodnosti početi. Želim vam uspešno in prijetno prakso in vse dobro v letu 2016. 

 
 

Predavateljica in organizatorica praktičnega izobraževanja 
Marta Belič, univ. dipl. ekon. 
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EKSKURZIJA V PREMOGOVNIK 

 
V sredo, 28. oktobra 2015, smo študenti drugega letnika programov Ekonomist in Poslovni sekretar skupaj s pre-

davateljico, gospo Sonjo Smolar, in gospodom Mladenom Hojanom, obiskali Muzej Premogovnika Velenje.  
Pred vstopom v muzej so nam bile razdeljene ''markice'' s številkami, ki označujejo prihod in odhod rudarjev iz 
premogovnika. Za tem je sledil vstop v muzej, kjer smo stopili v prizivnico ali ''frlescimer'', kjer nas je sprejel 
vodič v rudarski uniformi, ki nam je razložil določena pravila in predpise, ki veljajo v premogovništvu, saj je 

muzej pod zemljo in del živega premogovnika. 
Ker se jame Premogovnika Velenje kategorizirajo kot metanske jame, tudi v muzeju veljajo enaka pravila, kar 

pomeni, da smo morali v slačilnici pustiti telefone, vžigalnike in druge naprave, ki bi lahko ogrožale varnost pod 
zemljo. Za tem smo si izbrali površnike in čelade. Kot zanimivost naj omenim, da ima vsaka barva čelade svoj 

pomen in jih nosijo rudarji na različnih deloviščih, npr. bela barva proizvodnja, zelena barva transport, rdeča bar-
va mehanizacija, modra barva zračenje itd. To čelado sva si izbrala tudi z očetom, saj je pred upokojitvijo oprav-
ljal delo nadzornika na zračenju. Pred vstopom v dvigalo smo prejeli tradicionalno malico, ki vključuje kranjsko 

klobaso in kruh. Ko smo bili pripravljeni, smo vstopili v dvigalo, ki nas je spustilo v globino. 
Obisk muzeja je bil razdeljen na različne scene, ki ponazarjajo delo rudarjev od samega začetka do danes. Ob pri-
hodu nas je ''pričakal'' znani slovenski pesnik Anton Aškerc, ki je pred 100 leti obiskal globino in nas pospremil 
po podzemnem svetu Muzeja premogovništva Slovenije. Najbolj šokantno je bilo poslušati o trdem delu, delu 

otrok, pogostih nesrečah in o vseh nevarnostih, ki pretijo pod zemljo. Največjo nevarnost predstavljajo zrušenje 
debelih lignitnih plošč in zahrbtni metanski plin. Po ''napornem'' poslušanju in komentiranju smo si privoščili 

rudarsko malico v najgloblje ležeči jedilnici v Sloveniji in najverjetneje v Evropi. 
V zadnjem delu ogleda nas je pot popeljala skozi mehanizirane jamske prostore iz zadnjega desetletja, kjer smo si 
ogledali delovne stroje, reševalno opremo, merilne instrumente itd. Za konec obiska smo se še popeljali s podze-
mno železnico. Ko smo prišli na površino, smo vzeli svoje ''markice'' in jih vrnili skupaj s čelado in površniki. Za 

konec smo si ogledali še prodajalno s spominki, garderobo, kopalnico. 
Za zaključek lahko rečem, da je bilo potovanje v globine pravo doživetje. Vsem študentom, ki si želite obiskati ali 
pa se ponovno vrniti v muzej, to toplo priporočam, saj se tudi jaz že veselim ponovnega obiska. Za konec še nekaj 

premogovniškega slenga, ki ga zagotovo še niste slišali: 
 
 
 
nadzornik – štajger 
proga – štrekna 
vitel – ašpl 
stojka – štempl 
hrastova podvleka – unterzug 
transportna kletka – šala 
jamski voziček – cicka 
tračnice - pan. 
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             Nuša Hojan 

 



december 2015, št. 33 

10  

KARIERNI CENTER NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

SLOVENJ GRADEC 
 

Karierni center je ena izmed oblik, ki študentom in diplomantom pomaga pri graditvi njihove kariere. Udeleženci 
izobraževanj na ta način obogatijo svoja znanja in povečajo svoje sposobnosti, za delodajalce postanejo zanimi-
vejši in lažje dobijo zaposlitev.  

 

28. maja 2015 smo v okviru Kariernega centra Višje strokovne šole Slovenj Gradec izvedli delavnico na temo 
»Zaposlitveni razgovor«, ki jo je vodila gospa Tanja Rečnik, samostojna svetovalka Zavoda RS za zaposlovanje, 
Območne službe Velenje. 

 

 

 

 

 

 

Vse informacije lahko pridobite tudi v programu Moodle v rubriki Karierni center ali pa po elektronski pošti na 
naslov sonja.smolar@sc-sg.si.  

 

 

 

Vodja Kariernega centra 
Višje strokovne šole Slovenj Gradec 

Sonja Smolar, univ. dipl. ekon. 
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MEDNARODNO SODELOVANJE NA VIŠJI STROKOVNI 

ŠOLI SLOVENJ GRADEC 
 

Višja strokovna šola Slovenj Gradec je v okviru mednarodnega sodelovanja gostila drugo največje sveučilište na 

Hrvaškem, ki ima svoj sedež v Splitu. Na povabilo ravnatelja, magistra Sama Kramerja, ki se je lansko leto udele-

žil znanstvene konference z mednarodno udeležbo v Splitu (CIET), kjer je tudi sklenil pogodbo o sodelovanju 

med institucijama, so bili v Slovenj Gradcu od 28. do 30. maja 2015 profesorji in študenti s Hrvaške. 

 
Študenti so skupaj z vodstvom šole pripravili zanimivo srečanje s posvetom in predavanji. Študenti so najprej 

sodelovali pri urah angleškega jezika, prof. Milene Štrovs Gagič, in tako spoznali naše procese izvajanja preda-
vanj, nad katerim so bili izredno navdušeni. 

 
V nadaljevanju so študenti skupaj s profesorji iz Splita predstavili zanimivo predavanje o uvedbi davčnih blagajn 
na Hrvaškem. Podrobno so opisali prednosti in slabosti ter odgovarjali na aktualna vprašanja, ki so ta trenutek 
zagotovo zanimiva za celotno Slovenijo. Sledilo je predavanje mag. Sama Kramerja z naslovom Razbremenilna 
logistika v Sloveniji in ogled podjetja KOCEROD. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



december 2015, št. 33 

12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zaključenem strokovnem delu in predavanjih je sledilo športno srečanje v odbojki med slovenskimi in hrvaški-

mi študenti ter predavatelji Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Kljub izredni želji, da bi študenti premagali eki-

po predavateljev višje šole, so bili predavatelji močnejši in tako na tem prijateljskem turnirju osvojili prvo mesto. 

 
Mednarodno sodelovanje, ki ga izvaja Višja strokovna šola Slovenj Gradec, je izredno pomembno, ne samo za 
šolo, ampak tudi za občino in širšo regijo. Poleg izmenjave dobrih praks, kulturnega sodelovanja in izmenjave 
izkušenj na najrazličnejših področjih so mednarodni projekti pomembni tudi za dvig samozavesti študentov in 
povečanje fleksibilne mobilnosti na trgu delovne sile in izmenjave najrazličnejših znanj. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Špela Grm    
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SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU UZK  
JE NASTALA V SODELOVANJU 

Z EKOLOŠKO TURISTIČNO KMETIJO LEŠNIK 
 

V okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki ga predava predavateljica Karmen Grudnik, smo 
bili študenti drugega letnika programa Ekonomist deležni množice zanimivih seminarskih nalog in predstavitev, 
ki pa še vedno nastajajo. Med nastopi, ki se vrstijo od začetka novembra, lahko izpostavim eno, ki se mi je najbolj 
vtisnilo v spomin.  

 
V četrtek, 17. novembra 2015, sta Kaja U. Kotnik in Špela Slemenik 
predstavili Ekološko turistično kmetijo Lešnik, ki se nahaja v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu. Predstavitev je potekala v treh delih. Za začetek sta 
nam na splošno predstavili kmetijo. Ker predmet temelji na kakovosti, 
smo izvedeli veliko o postopkih pridobivanja specifikacije, kako zagoto-
viti kakovost, kaj zahtevajo standardi itd. Vse teoretične podatke sta pod-
prli na primeru turistične kmetije. Za tem je sledil opis bogate naravne in 
kulturne dediščine, ki jo ima ta turistična kmetija. Kot zanimivost sta štu-
dentom predstavili, kaj je pri kmetiji tako posebnega, npr. zaščitena lipa 
in bodika, s skodlami pokrit kozolec, lesena koča in še bi lahko naštevali. 

 
Ekološka kmetija Lešnik je prijazna do družin z otroki, ponuja tri specializirane ponudbe (družinam z otroki prija-
zna turistična kmetija, družinam z otroki brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija in ekološka turistična 
kmetija), med drugim pa tudi ohranja tradicijo. Zato sta študentki želeli to čim bolj približati poslušalcem. Seveda 
predstavitev ne bi bila popolna brez pomoči gospe Irme Javornik, ki je lastnica turistične kmetije. Gospa Irma 
nam je opisala postopek ustanovitve turistične kmetije, kakšne so bile največje ovire pri doseganju ciljev, postop-
ke gradnje in širitve same kmetije in posebej poudarila družinsko sodelovanje in iniciativo otrok pri razvoju. 
  
Poleg zanimivega predavanja so si študenti lahko ogledali tudi razne knjige, rokopise in podobno, razdeljene so 
tudi bile vizitke in brošure s kratkim opisom, lokacijo, kontaktnimi podatki itd. Zahvaljujoč izčrpni predstavitvi so 
lahko študenti postavljali vprašanja in dobivali ideje za razna druženja na kmetiji Lešnik. 
 
Predstavitev je poudarila, da je kmetija Lešnik zelo uspešna, ponuja širok spekter različnih dejavnosti, od družen-
ja, izobraževanja, rekreacije, se pravi aktivnega preživljanja prostega časa oziroma dopusta. Najpogosteje jih obi-
skujejo gosti iz tujine, dijaki, študenti in razne druge skupine. Poleg bivanja ponujajo tudi izvrstno ekološko pri-
delano hrano, omogočijo razna druženja in zanimive delavnice za otroke.  
 
Ob koncu predstavitve sem ugotovila, da je za takšen uspeh, kot ga je dosegla Ekološko-turistična kmetija Lešnik, 
potrebno ogromno truda, svežih in izvirnih idej in seveda ljubezni do svojega dela in tudi doma. Trud vseh članov 
družine Javornik je res občudovanja vreden, moram pa izraziti vse spoštovanje gospe in gospodu Javorniku za 
njun trud in požrtvovalno delo, da nista obupala na težki poti, saj sta vzgajala tudi tri otroke in hodila v službo. V 
takšnih primerih lahko resnično vidimo, kako pomembni so družina, sloga in trdo delo za doseganje ciljev.  
 

 Nuša Hojan 
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PREDSTAVITEV ERASMUS+ MOBILNOSTI 

za študente in diplomante 
 
V torek, 13. oktobra 2015, je v Višji strokovni šoli Slovenj Gradec potekalo predavanje o programu ERASMUS+. 

Namen tega predavanja je bil seznanjenje študentov Višje strokovne šole z mednarodno izmenjavo. Uvodni govor 

je prevzel ravnatelj, mag. Samo Kramer, ki je študente prijazno nagovoril in predstavil Jana Ramšaka, ki je pro-

gram ERASMUS izkusil na lastni koži. Jana je program ERASMUS+ popeljal na Dunaj, kjer se je za 3 mesece 
zaposlil v podružnici podjetja Gorenje – Avstrija na logističnem oddelku. S pomočjo fotografij nam je opisal svo-

je delovno mesto, zaposlene v podjetju, preživljanje prostega časa … Pripovedoval je tudi o svoji izkušnji – biva-

nju in delu v tujini. Čeprav je bila njegova prvotna želja oditi v Nemčijo in ne v Avstrijo, je ugotovil, da je bila to 

enkratna izkušnja, ki jo je doživel kar dvakrat, in sicer prvič med študijem na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec 

in drugič kot diplomant te iste šole. 

V nadaljevanju predavanja je besedo prevzela koordinatorica projekta Erasmus+, gospa Karmen Grudnik, ki nam 
je program ERASMUS+ prikazala bolj podrobno. Navedla je vse potrebne informacije, kot so: financiranje, kate-

re države se vključujejo v program ERASMUS+, kakšni so pogoji za prijavo, znanje jezika in podobno. Skratka, 

vse, kar bi študenti morali vedeti, preden se odločijo za ta korak. 

Za uspešno sodelovanje v programu ERASMUS+ je zelo pomembna samostojnost in samoiniciativnost pri iskan-

ju zaposlitve, kar je poudarila profesorica Grudnikova. Osebni stik s podjetjem je običajno v veliko pomoč pri 

iskanju zaposlitve v sklopu programa ERASMUS+. Seveda bo šola pri temu vsakemu študentu priskočila na 

pomoč. Zaključek predavanja so študenti pospremili s krajšo debato o samem programu. Sodelovali so prav vsi, 
od govorcev do poslušalcev.  

Torej vsi študenti, ki se želite vključiti v program ERASMUS+, se lahko prijavite do zapolnitve mest. Podrobnos-

ti najdete na spletni strani šole, v rubriki Erasmus+. Torej, pogumno v Erasmus+ in novim zmagam naproti.  

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 

               
 Nuša Hojan 
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RAVNATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRA-
DEC, MAG. SAMO KRAMER, JE PREJEL VRUNČEVO 

PLAKETO ZA PEDAGOŠKE DOSEŽKE IN VODENJE ŠOLE 

Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto podeli Vrunčeve plakete za pomembne pedagoške dosežke na področju 

vzgoje in izobraževanja. Letos se je znašel med tovrstnimi nagrajenci tudi naš ravnatelj, mag. Samo Kramer, kar 

je za našo šolo izrednega pomena in istočasno pohvala za njeno vključevanje v ožje in širše družbeno okolje.  

 
Naš ravnatelj ni vključen samo v pedagoški proces v naši šoli, ampak je član različnih organizacij po celi Sloveni-

ji (član Regijskega študijskega središča v Celju, član Podjetniškega foruma Mestne občine Slovenj Gradec, član 

Skupnosti VSŠ …). Poleg tega je pisec različnih referatov na mednarodnih in znanstvenih konferencah, recenzent 
višješolskih učbenikov … 

 

  
 Ravnatelj mag. Samo Kramer in župan Mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas 

 
Za prejeto Vrunčevo plaketo mu iskreno čestitamo vsi zaposleni in študenti višje strokovne šole z željo, da bi bili 

vzdušje, počutje in pozitivna energija na šoli prisotni tudi v prihodnje. 
 

           Mitja Hudovernik 
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OSTALE STROKOVNE EKSKURZIJE 
 

 
Študentke 2. letnika programa Poslovni sekretar smo se, 
poleg predavanj, veliko naučile tudi na strokovnih ekskurzi-
jah. Na vsakem kotičku smo črpale znanje, z velikim zani-
manjem odkrivale nove stvari ter se zraven še zabavale in 
zelo povezale med seboj. Vsaka ekskurzija je bila za nas 
nekaj novega in poučnega. Velikokrat so se nam pridružili 
tudi študenti 2. letnika programa Ekonomist. Prva ekskurzija 
je bila 7. 10. 2015, ko smo obiskali Zadrugo dobrote, z. b. o., 
v Dravogradu, kjer smo spoznali nabavo, predelavo in pro-
dajo izdelkov. Z veseljem so nas sprejeli, nas pogostili s 
kavo ter nam razkazali delovne prostore. Bili smo preseneče-
ni, koliko tekstila na dan ljudje zavržejo, vendar navdušeni, 
kako spretno delavci tekstil reciklirajo. 
 

 

V petek, 16. 10. 2015, smo si v mestu ogledale ponudbe v poslovnih prostorih projekta ´Kje je prostor?´. Z vesel-
jem so z nami delili svoje izkušnje in znanje. Bilo je zanimivo videti najrazličnejše  obrtnike, njihove zamisli in 

dela. Povedali so 
nam, kako je ta 
projekt nastal ter 
kje so črpali ide-
je.  

 
 
 
 
 
 

 
V torek, 20. 10. 2015, smo si ogledale Podjetniški center 
Slovenj Gradec. Direktorica Katarina Žagar nam je preda-
vala o organiziranju poslovnih dogodkov, s poudarkom na 
organizaciji 20. sejma domače in umetnostne obrti v Slo-
venj Gradcu. Na zanimiv način smo spoznale pomanjkljivo-
sti, slabosti in probleme pri načrtovanju dogodkov.  
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V sredo, 11. 11. 2015, smo imeli strokovno ekskurzijo v Kocerod, d. o. o. Na začetku nam je direktor predaval o 

odpadkih, koliko jih letno odvrže vsak posameznik, kako se odpadki ločujejo ... Nato nas je popeljal skozi odlaga-

lišče, da smo si vse pobližje ogledali. Bili smo navdušeni nad hišo, ki so jo zgradili iz recikliranih materialov, saj 

so nas s tem ozavestili, kako pomembno je reciklirati in varovati naravo. 

 
 

V četrtek, 12. 11. 2015, smo v okviru predmeta Projektno organiziranje poslovnih dogodkov pomagale pri pripra-
vi pogostitve za koncert ob desetletju delovanja ženske vokalne skupine Nova. Pripravljale smo obložene kruhke 
ter pekle pecivo. Oblikovale smo jim tudi vabila in tako pokazale našo umetniško stran.  
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V četrtek, 19. 11. 2015, smo si pri predmetu Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku ogledale, kakšna poslo-
vna darila so primerna in kje v Slovenj Gradcu jih lahko kupimo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nazadnje pa smo v četrtek, 19. 11. 2015, obiskali še Upravno enoto Slovenj Gradec, kjer so nam zelo prijazno in 
natančno prikazali njihovo elektronsko poslovanje. 
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Pitagora je rekel: "Teorija brez prakse je slepa, kakor tudi praksa brez teorije", zato se študentke veselimo novih 

izkušenj, novega znanja in novih strokovnih ekskurzij.  

 

            Klavdija Ketiš 
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RECEPTI 
Ker mesec december ne sme miniti brez domače peke prazničnih sladic, dišečih piškotov, kolačev, potic in ostalih 
dobrot, vam bom zaupala recepte za najbolj okusne piškote. 
 
Že, ko sem bila mlajša, mi je mama dovolila, da sem ji pomagala peči sladice in piškote. Takrat sem lahko piškot-
ke in ostalo pecivo le krasila. Sedaj pa sama pečem raznovrstno pecivo in tudi popravim kakšen recept, da je peci-
vo še boljše. 
 
Ker mora v tem mesecu dom dišati po vanilji, klinčkih, medu, čokoladi, cimetu in drugih značilnih decembrskih 
sestavinah, vam priporočam, da poskusite speči naslednje piškote: 
 
KOKOSOVI RAZPOKANCI: 
 
Sestavine: 
250 g kokosove moke 
120 g čokolade v prahu 
100 g mletih orehov 
250 g sladkorja v prahu 
vanilin sladkor in limonina lupina 
cimet (ščepec) 
3 velika jajca 
 
Priprava: 
Penasto umešamo rumenjake (ki jih ločimo od beljakov), sladkor v prahu in okuse (vanilin, limonina lupina, 
cimet, čokolada v prahu). 
Dodamo orehe in kokos, na koncu stepen trd sneg. 
Iz testa oblikujemo kroglice, jih povaljamo v sladkorju v prahu in polagamo na peki papir na pekaču. Pečemo 5–7 
minut, dokler ne razpokajo. Ohladiti jih moramo na pekaču. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



december 2015, št. 33 

21  

 

TIROLSKI PIŠKOTI – LINŠKE OČI 
 
 
Sestavine: 
200 g moke 
50 g škroba (gustin) 
2 žlički pecilnega praška 
100 g sladkorja 
1 vaniljev sladkor 
sok pol limone 
1 jajce 
120 g masla 
 
+ poljubna marmelada (najboljša je marelična) 
 
Priprava: 
Moko in pecilni prašek skupaj presejemo v posodo. Dodamo škrob in ostale sestavine. 
Naredimo testo, ga razvaljamo in izrežemo krogce. Polovico krogcev izrežemo na sredini, da nastane luknjica. 
Spečene krogce zlepimo skupaj z marmelado. Spodaj damo poln piškot in na vrhu piškot, ki ima luknjico. Na 
koncu piškote posujemo s sladkorjem v prahu. 
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MEDENJAKI 
 
 
Sestavine: 
50 dag moke 
kavna žlička sode bikarbone 
15 dag masla ali margarine 
15 dag sladkorja v prahu 
2 jajci 
15 dag segretega in ohlajenega medu 
ščepec cimeta 
jedrca oreha za dekoracijo 
 
Priprava: 
 
Iz naštetih sestavin zamesimo testo in ga damo v vrečko ali folijo. Počiva naj 1 uro ali več v hladilniku. Nato iz 
testa oblikujemo kroglice poljubne velikosti (približno tako velike kot rum kroglice) in jih dajemo na pekač, oblo-
žen s peki papirjem. Preden jih damo peči, jih malo sploščimo, da so lepše oblike in na sredino porinemo razpolo-
vljeno jedro oreha. Pečemo pri 180 stopinjah okoli 12–15 minut. Pečene in ohlajene hranimo v dobro zaprti poso-
di. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                     Ana Medved 
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA 

 

Glavna urednica in  

grafična oblikovalka: Karmen Konečnik 

Urednika: Samo Kramer, Mitja Hudovernik 

 

 

To izdajo ŠUS-a so soustvarjali:  

 

Karmen Konečnik, Nina Kontrec,                                                                               
Samo Kramer, Nuša Hojan, Sergeja Rek, Anja Hranjec, Sonja Smolar, 

Marta Belič, Špela Grm, Mitja Hudovernik, Klavdija Ketiš, Ana Medved 

 

Lektoriranje: Milena Štrovs Gagič 

 

Oblikovalki zadnje strani:  

Sara Mlinar in Kornelija A. Breznik 

 

Kontakt: karmen.konecnik32@gmail.com 
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