
 

MAJ 2019, ŠT. 41 

 

 

 

Spoštovane študentke in spoštovani študenti, 

 

z nadzvočno hitrostjo bo minilo to študijsko leto. 

 

Študentke in študenti drugih letnikov opravljate še zadnje dneve praktičnega izobraževanja. Verjamem, 

da ste si pridobili neprecenljive izkušnje za vašo nadaljnjo poklicno pot. Manjka vam namreč samo še 

kakšen izpit in pika na i – diploma. Nekateri boste nadaljevali študij na visokih šolah in fakultetah. Želim 

vam uspešen študij še naprej. Ostali pa se boste odločili za zaposlitev. Želim vam, da se zaposlite na 

področjih, ki so vam »pisana na kožo«, če ne že na prvem delovnem mestu, pa v katerem izmed kasnejših 

delovnih mest. Naj moto »nikoli ne obupaj, ampak vztrajaj na svoji poti« postane vaše življenjsko vodilo. 

Ne glede na to, kakšna bo vaša odločitev, pa vam želim, da si med počitnicami naberete moči za nove 

zmage.  

 

Študentke in študenti prvih letnikov zaključujete s predavanji in vajami. Čaka vas še izpitno obdobje. 

Verjamem, da bo za vas uspešno in da se v jeseni ponovno vidimo in uspešno zakorakamo v novo 

študijsko leto. 

 

Januarja 2020 Višja strokovna šola Slovenj Gradec praznuje 20. obletnico, takrat pričakujemo tudi, da 

bomo podelili diplomo tisočemu diplomantu. Morda boste ta diplomant prav vi. Pa še en mejnik bomo 

postavili, z novim študijskim letom pričnemo z izvajanjem programa Informatika, ki bo razširil seznam 

programov Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Program je glede na potrebe delodajalcev zelo 

dobrodošel. 

 

Želim vam, da uspešno opravite vse izpite. Vzemite si čas tudi zase in svoje najbližje, kajti vsak dan, ki ga 

ne preživiš lepo, je izgubljen. 

Ravnateljica: 

mag. Janja Razgoršek  



2 

  



3 

K A Z A L O  

 

 

MEDNARODNI OBISK V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+  NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI .................................... 4 

UTRINKI S PRAKSE V TUJINI ............................................................................................................................................... 6 

PROGRAMME ERASMUS+ ................................................................................................................................................. 7 

INFORMATIVNI SESTANEK ŠTUDENTSKIH PREDSTAVNIKOV  VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL .............................. 9 

STROKOVNA EKSKURZIJA V HIPERMARKET MERCATOR, D. D. ........................................................................... 10 

OBISK PODJETNIŠKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC .............................................................................................. 12 

MLADINSKA ODDAJA KOROŠKEGA RADIA ................................................................................................................ 13 

NAŠI ŠTUDENTI SO SE ŽE DESETIČ UDELEŽILI  MEDNARODNEGA RAZISKOVALNEGA TABORA ŠPIC 

MURSKA SOBOTA .............................................................................................................................................................. 15 



4 

M E D N A R O D N I  O B I S K  V  O K V I R U  P R O J E K T A  E R A S M U S +   

N A  V I Š J I  S T R O K O V N I  Š O L I  

 

V ponedeljek, 18. 3., in v torek, 19. 3. 2019, je našo šolo obiskala skupina treh predavateljev in štirih 

študentov z Univerze Orleans v Franciji. Ponedeljek je minil v znamenju druženja s predavatelji in študenti 

v šoli. Dopoldne je dr. Larbi Hasrouri študentom in predavateljem predstavil  Univerzo Orleans ter Oddelek 

za management z željo, da bi se kdo od naših študentov odločil za opravljanje Erasmus+ prakse pri njih. 

 

 

 

Dr. Florelle Moreau pa je v nadaljevanju predavala o francoskem delovnem pravu ter aktualnih stavkah 

delavcev v Franciji (t. i. "rumeni jopiči"). Na koncu je, kot povzetek, sledil še kratek kviz o tem, kako so 

prisotni spremljali predavanje. Imeli smo priložnost slišati kratek dialog v francoščini med študentoma. V 

ponedeljek popoldne je dr. Florelle Moreau izvedla podobno predavanje tudi pri izrednih študentih, ki so 

bili nad gosti iz Francije navdušeni.   

 

V torek, 19. 3. 2019, smo gostom pokazali še glavne kulturno-zgodovinske znamenitosti našega mesta in 

okolice. Obiskali smo cerkvico sv. Jurija na Legnu, ki je naše goste povsem prevzela. Pridružili so se nam 

tudi študenti 2. letnika, programa Ekonomist. Vodnica, Nataša Škorjanc iz Koroškega pokrajinskega muzeja 

Slovenj Gradec, je z razlago v slovenščini poskrbela za množico zanimivih informacij o zgodovini cerkvice 

ter širše okolice, predavateljica Karmen Grudnik pa je njeno razlago prevajala v angleščino in s tem še 
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dodatno motivirala goste, da so se zanimali za našo preteklo zgodovino. Gostje so nato torek popoldne 

preživeli skupaj s predavateljico Mileno Štrovs Gagič, ki jih je popeljala po centru mesta Slovenj Gradec, 

obiskali so tudi družino Perger. Njihovi izdelki so jih izjemno navdušili. Sprehodili so se še po Jožefovem 

sejmu, ki je bil zanje izjemno zanimiv dogodek. Dvodnevno druženje se je zaključilo na Rahtelu, kjer so 

gostje, kljub slabšemu vremenu, občudovali še lep razgled na mesto in Mislinjsko dolino. 

 

 

 

Obisk gostov iz Francije je lepa popestritev dogajanja v naši šoli, hkrati pa smo ponosni na to, da je bil ta 

obisk nadgradnja že preteklega dobrega sodelovanja z Univerzo v Orleansu. Takšnih priložnosti si lahko 

še samo želimo. 

 

Lidija Ajtnik, koordinatorica Erasmus+ 
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U T R I N K I  S  P R A K S E  V  T U J I N I  

 

Izredna študentka Helena Primec je v ponedeljek, 8. 4. 2019, začela opravljati prakso v tujini. Dela pri 

podjetju ASCARI S. R. O. v Münchnu. Delo je zanimivo, osebje in sodelavci prijazni. V prostem času 

raziskuje mesto in okolico. Vsem skupaj pošilja lepe pozdrave. 

 

 

 

Koordinatorica Erasmus+: Lidija Ajtnik  
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P R O G R A M M E  E R A S M U S +  

 

My name is Tereza Vacková. I am a student of management, human resources management and economy 

at Vyšší odborná škola, Čáslav in Czech Republic. This month I will finish my 5 months traineeship in 

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. 

 

I came to Slovenj Gradec thanks to co-operation of my school and Šolski center Slovenj Gradec in 

programme Erasmus+. This co-operation helps students to find themselves in new environment. 

Coordinators also help student with accommodation and show them how to get around. 

 

 

 

Even though a student has coordinators to help them, we still have to learn how to take care of ourselves. 

And that is probably the biggest experience of staying abroad. Every student gets very independent and 

more economical (the grant from Erasmus can this way be enough). Coordinators may moderate this big 

change, but it is up to the student to find friends, to communicate at work with colleagues and superiors, 

with provider of accommodation and with authorities. And sometimes it is more difficult because of some 

barriers. At my traineeship I met a lot of people. Some of them did not speak English at all but this was a 

real challenge. 

 

Also, I realised, that students do not need level of English language at B2. I think if a student has at least 

A2 and is not afraid to try then, he or she can go abroad. 
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I was never a big adventurer or traveller. I was usually afraid of changes, meeting new people, using 

foreign language and now I am happy I decided to go. And I am proud of myself. 

 

 

 

I will always remember the first time I met my colleagues at a celebration of birthday of our superior. 

Normally the colleagues were very shy and afraid to ask me something except one. One of my colleagues, 

I later worked with, just really loudly asked “Who is she?”. I did not know that I will work with her but after 

all she was one of my best co-workers I have ever had. 

 

What may be surprising is the most difficult thing of my stay. It was ordering lunch in Slovenian language. 

I spoke once with a guy who was on Erasmus stay in the Czech Republic and we both decided that the 

most important word is “krompir” in Czech language “brambory”.  

 

After all what I really have to say about my traineeship in Slovenia, about staying abroad is that it is a huge 

life experience in every way and that I will never forget it. 

 

Tereza Vacková 
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I N F O R M A T I V N I  S E S T A N E K  Š T U D E N T S K I H  P R E D S T A V N I K O V   

V I Š J I H  S T R O K O V N I H  Š O L  

 

 

V četrtek 21. marca 2019 sva se s  sošolko udeležili Uvodnega informativnega sestanka študentskih 

predstavnikov višjih strokovnih šol, ki je potekal na Prometni šoli v Mariboru. Sestanka smo se udeležili 

študenti le nekaterih višjih šol. Pričeli smo pogovorom o tem, kako na naših šolah poteka druženje 

študentov. Nato nam je predstavnica višjih šol povedala nekaj o naših pravicah in kaj bi morali storiti, da 

bi jih imeli še več. Po pogovoru z njo smo začeli zbirati predloge, kako to vse skupaj začeti. Za začetek 

smo se dogovorili, da organiziramo srečanje študentov. Dogovorili smo se, da bi bilo primerno, da imamo 

za to kakšne igre, ki bi študente bolje povezale. Sledilo je izbiranje kraja srečanja, aktivnosti itd. Da bi 

nadaljevali druženja, smo se dogovorili s predstavnico višjih šol, da bomo imeli enkrat mesečno sestanke, 

kjer bi se pogovarjali o tem, kako bi študentje višjih šol pridobili več pravic. Sestanek smo končali tako, da 

smo izbrali organizacijski izvršilni odbor, ki bo to naprej tudi vodil. 

 

Monika Mandić in Viktorija Mlinšek 
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S T R O K O V N A  E K S K U R Z I J A  V  H I P E R M A R K E T  M E R C A T O R ,  D .  D .  

 

V petek, 7. 12. 2018, smo se študentje 2. letnikov Višje strokovne šole Slovenj Gradec, smer Ekonomist, 

skupaj s predavateljico Sonjo Smolar odpravili na strokovno ekskurzijo v poslovalnico Mercator, d. d., v 

Slovenj Gradcu. 

 

Zgodba Mercatorja sega v leto 1949, ko je bilo ustanovljeno podjetje na debelo – Živila Ljubljana, 

predhodnik Skupine Mercator. Pred več kot 65 leti je bilo v Mercatorjevi ponudbi 40 vrst izdelkov, danes 

pa Mercator na svojih policah ponuja več kot 40 tisoč različnih izdelkov.  Na začetku je bilo v Živilih, 

Mercatorjevem predhodniku, 36 zaposlenih. Danes Mercator na petih trgih zaposluje več kot  21.400 ljudi. 

Mercator je bil takrat in je še danes trgovec, ki so ga ljudje imeli za svojega. 

 

 

 

V podjetju nas je sprejela vodja hipermarketa gospa Edita Rotovnik, ki vodi poslovalnico že od njenega 

nastanka, in sicer 18 let. Natančno nam je predstavila nabavljanje in skladiščenje blaga.  Centralno skladišče, 



11 

ki omogoča zalaganje trgovine, se nahaja v Ljubljani. Od tam vsakodnevno pripeljejo izdelke, ki jih v 

hipermarketu naročijo dan pred tem.  V mesnici naročajo izdelke za dva dni vnaprej. To pomeni, da če 

potrebujejo meso v petek, mora biti naročilo oddano že v sredo. V oddelku toploteke in sveže narezanih 

salam in sirov  imajo vsakodnevno ostanke hrane, ki pa jih ob koncu dneva podarijo v dobrodelne namene. 

Na oddelku kruha imajo z dobavitelji dogovorjeno 100 % vračilo blaga, kar pomeni, da vsakodnevni ostanki 

kruha in pekovskih izdelkov ne romajo v koš. Posamezni dobavitelji jih odpeljejo nazaj in iz njih nastanejo 

novi produkti (npr. drobtine).  

 

Povpraševali smo tudi, kaj naredijo z odpadno embalažo. Povedala nam je, da imajo ločene odpadke. Na 

rampi imajo posebej stiskalnico kartona, posebej pa ločujejo še folijo, papir in pa mokre, suhe in pa 

biološke odpadke.  

 

 

 

Po predavanju in razgovoru nas je gospa Edita popeljala še na ogled skladišča. Pokazala nam je stiskalnico 

kartona, pisarno, v kateri vsakodnevno beležijo zaloge, in pa posamezne police, kjer imajo shranjene 

zaloge izdelkov.  

 

Celotno predavanje je bilo poučno, saj smo izvedeli, kako potekata nabava in skladiščenje zalog v praksi. 

Tako bomo lahko povezali teoretične vsebine predmeta Nabava  s praktičnim primerom.  

 

Sara Smrtnik 
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O B I S K  P O D J E T N I Š K E G A  C E N T R A  S L O V E N J  G R A D E C  

 

V sredo, 6. 3. 2019, smo se skupaj s  profesorico Sonjo Smolar odpravili do Podjetniškega centra v Slovenj 

Gradcu. Tam nas je z veseljem sprejel direktor David Valič, od katerega smo izvedeli veliko zanimivih in 

koristnih informacij s področja podjetništva in delitvene ekonomije. Podjetniški center je ustanova, ki 

pomaga posameznikom in podjetjem, ki imajo idejo in jo želijo realizirati. Bodočim podjetnikom 

brezplačno svetujejo in jih usmerjajo po poti do cilja. 

 

 

 

Menijo, da je podjetništvo le za pogumne in le najpogumnejši tudi uspejo. Le obupati ne smemo.  

 

Pri predmetu Podjetništvu izdelujemo poslovne načrte in ne dvomim v to, da bodo nekateri študenti 

sodelovali s Podjetniškim centrom in poskušali uresničiti svoje želje o samostojnem podjetništvu.  

 

Urška Svetina  
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M L A D I N S K A  O D D A J A  K O R O Š K E G A  R A D I A  

 

V torek, 22. 1. 2019, smo bili povabljeni v studio Koroškega radia, na snemanje Mladinske oddaje. 

Povabljeni smo bili, da predstavimo našo šolo, naše programe, Erasmus+ program ter sodelovanje s 

Koroškim pokrajinskim muzejem, Rojstno hišo Huga Wolfa. 

 

Predstavniki šole smo bili: predavateljica, gospa Karmen Grudnik, študent Anže Vrečko, bivši študent in 

diplomant VSŠ SG Teodor Jakop ter Nuša Slabe. Z nami pa je bila tudi predstavnica Koroškega 

pokrajinskega muzeja, vodnica v Rojstni hiši Huga Wolfa, gospa Nataša Škorjanc. 

 

Oddajo sta ''otvorili'' gospa Grudnik in gospa Škorjanc, ki sta na kratko predstavili našo šolo in sodelovanje 

VSŠ SG s Koroškim pokrajinskim muzejem, in sicer sta pripovedovali o tem, kdaj smo pričeli sodelovati, 

kako dolgo že sodelujemo, kako smo nadgradili začetno sodelovanje in kako sta zadovoljni z rezultati 

raziskave, ki smo jo študenti drugega letnika programa Ekonomist v prvem semestru, v okviru študijskih 

obveznosti pri predmetu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, opravili za Rojstno hišo Huga Wolfa. 
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Naši mentorici nista imeli pretirane treme, saj je bila gospa Škorjanc že večkrat gostja v studiu Koroškega 

radia, gospa Grudnik pa je povedala, da treme nima, ker je v gimnazijskih letih opravljala prakso na 

Koroškem radiu. 

 

Nato sva sledila Anže in Nuša. Predstavila sva, kako je raziskava potekala in koliko nas je sodelovalo. 

Opisala sva sam potek dela, pridobljene rezultate ter na kakšne probleme smo naleteli pri sami raziskavi. 

Anže je tudi predstavil, kako smo študentje različnih programov in letnikov med seboj povezani. Predstavil 

je različne dejavnosti, ki jih izvaja naša šola. To so spoznavni večeri (brucovanje), udeležba na strokovnih 

ekskurzijah, športne igre, izdaja šolskega časopisa, sodelovanje v študentski skupnosti, raziskovalni tabori 

in tako dalje. Pozval je tudi bodoče študente, ki iščejo svoj študij, naj se udeležijo informativnega dneva 

ter se še podrobneje seznanijo s programi in potekom dela na VSŠ.  

 

Sprva je bilo kar težko govoriti brez tresenja glasu, ampak po par uvodnih besedah je naš pogovor stekel 

gladko. Ni težko predstavljati nekaj, pri čemer si sam sodeloval in veš, o čem govoriš. Predvsem sem 

zadovoljna, da smo širši javnosti lahko posredovali informacijo, da so študijske obveznosti študentov na 

VSŠSG usmerjene tudi v take naloge, ki nas študente seznanjajo s trgom dela. Obe naši spremljevalki pa 

sta poudarili, da znamo študenti delo po naročilu realnega naročnika oz. raziskavo za naročnika iz okolja 

opraviti dobro. 

 

V studiu se nam je nato pridružil še Teodor Jakop, ki je diplomant VSŠ. Predstavil je program Erasmus+, 

za opravljanje prakse v tujini, v okviru katerega je bil v tujini kar dvakrat. Bil je na Dunaju in na Češkem. 

Izrazil je veliko zadovoljstvo glede tega programa, saj si je s pomočjo te izkušnje odprl pot za nadaljevanje 

svoje poklicne poti v tujini. Program je predstavil kot zelo pozitivno izkušnjo, ki odpira vrata v svet.  

 

Svoja pričakovanja glede letošnjega opravljanja prakse v tujini sem nato predstavila tudi jaz. S kančkom 

strahu pred neznanim, vendar z velikim pričakovanjem, se bom odpravila na Portugalsko. In to 

pričakovanje in navdušenje je bilo verjetno zaznati tudi v mojem glasu.  

 

Po končani oddaji smo bili zadovoljni s povedanim (razen začetne treme). Upam, da smo s svojo 

predstavitvijo navdušili kakšnega bodočega študenta za vpis v našo šolo, ki je res majhna, ampak ponuja 

velike priložnosti.  

 

Nuša Slabe 
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N A Š I  Š T U D E N T I  S O  S E  Ž E  D E S E T I Č  U D E L E Ž I L I   

M E D N A R O D N E G A  R A Z I S K O V A L N E G A  T A B O R A  Š P I C  M U R S K A  S O B O T A  

 

V času od 8. do 10. maja 2019 je v Murski Soboti potekal 11. raziskovalni tabor. Seveda so mladi raziskovalci 

začeli s svojim delom že kakšen teden prej. Namen tabora je predvsem druženje in spoznavanje 

študentov, pridobivanje izkušenj v timskem delu, javnem nastopanju in oblikovanju izdelka.  

Slovenjgradčani so bili v prvi raziskovalni skupini, pod vodstvom mentorice Dore Najrajter in somentorja 

Branka Škafarja, ki je raziskovala ekonomski in pravni vidik delavskega soupravljanja na poslovanje 

podjetja.  

 

 

 

V skupini so sodelovali še študenti Višje strokovne šole Murska Sobota in študentka Ekonomske fakultete 

iz Zagreba. Poleg resnega raziskovalnega dela so se udeležili tudi športnega tekmovanja v biljardu in 

bovlingu. Naša študentka Zala Trdina je sicer izjavila, da je to počela prvič, a glede na število podrtih 

kegljev tega ni mogoče potrditi. Vsako leto pa lahko vedno znova zapišemo, da so dobro preživeli tabor 

in da je minilo prehitro. 

 

Dora Najrajter  
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